
PR\1052611PT.doc PE551.756v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2014 - 2019

Comissão dos Assuntos Externos

2015/2037(INI)

5.3.2015

PROJETO DE RELATÓRIO

sobre o impacto da evolução dos mercados europeus de defesa nas capacidades 
de segurança e defesa na Europa
(2015/2037(INI))

Comissão dos Assuntos Externos

Relatora de parecer: Ana Gomes

Relatora de parecer: (*)
Ildikó Gáll-Pelcz, em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores

(*) Comissão associada – artigo 54.º do Regimento



PE551.756v01-00 2/7 PR\1052611PT.doc

PT

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3



PR\1052611PT.doc 3/7 PE551.756v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o impacto da evolução dos mercados europeus de defesa nas capacidades de 
segurança e defesa na Europa
(2015/2037(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Título V do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu, de 19 e 20 de dezembro de 2013, 
sobre a Política Comum de Segurança e Defesa,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 18 de novembro de 2014, sobre a 
Política Comum de Segurança e Defesa,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 24 de julho de 2013, intitulada «Para 
um setor da defesa e da segurança mais competitivo e eficiente» (COM(2013)0542), e o 
roteiro de implementação conexo, de 24 de junho de 2014 (COM(2014)0387),

– Tendo em conta a Diretiva 2009/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 
maio de 2009, relativa à simplificação das condições das transferências de produtos 
relacionados com a defesa na Comunidade1,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/81/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
julho de 2009, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de determinados 
contratos de empreitada, contratos de fornecimento e contratos de serviços por 
autoridades ou entidades adjudicantes nos domínios da defesa e da segurança, e que 
altera as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE2,

– Tendo em conta a Posição Comum 2008/944/PESC do Conselho, de 8 de dezembro de 
2008, que define regras comuns aplicáveis ao controlo das exportações de tecnologia e 
equipamentos militares,

– Tendo em conta o quadro estratégico para uma cooperação sistemática e a longo prazo 
no domínio da defesa, adotado pelo Conselho em 18 de novembro de 2014,

– Tendo em conta o atualizado acordo-quadro para a segurança do abastecimento entre os 
Estados-Membros que o subscreveram, adotado pelo Comité Diretor da Agência 
Europeia de Defesa, em novembro de 2013, e o código de conduta em matéria de 
definição de prioridades conexo, adotado pelo Comité Diretor da Agência Europeia de 
Defesa, em maio de 2014;

– Tendo em conta as suas resoluções, de 21 de novembro de 2013, sobre a Base Industrial 
e Tecnológica Europeia de Defesa3, e de 14 de dezembro de 2011, sobre o impacto da 

                                               
1

JO L 146 de 10.6.2009, p. 1.
2 JO L 216 de 20.8.2009, p. 76.
3 Textos aprovados, P7_TA(2013)0514.
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crise financeira no sector da defesa nos Estados-Membros da UE1,

– Tendo em conta os artigos 52.º e 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e o parecer da 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (A8-0000/2015),

A. Considerando que a legislação do novo mercado europeu da defesa foi introduzida no 
âmbito do pacote «Defesa», em 2009, e que todos os 28 Estados-Membros transpuseram 
as novas regras para as respetivas ordens jurídicas nacionais;  que o cerne desta nova 
legislação é a introdução de um quadro regulamentar baseado na transparência, na não 
discriminação e na concorrência, que aborda as especificidades do setor da defesa;

B. Considerando que os Estados-Membros chegaram a acordo sobre a necessidade de criar 
um mercado europeu de equipamentos e serviços de defesa; que o Conselho Europeu 
solicitou mesmo a criação de um regime de segurança do abastecimento à escala da UE; 
que a adequação das capacidades e do fornecimento de equipamento e a autonomia 
estratégica da UE são de importância crucial para a segurança da União e dos países 
vizinhos;

C. Considerando que a falta de consolidação nos mercados europeus da defesa significa 
que a dependência externa no setor europeu da defesa está a aumentar a um ritmo 
perigoso, numa altura de ameaças múltiplas e diretas à segurança europeia sem paralelo 
desde o fim da guerra fria;

A evolução nos mercados da defesa põe em risco a autonomia europeia

1. Continua apreensivo face aos cortes generalizados e, em larga medida, não coordenados 
nos orçamentos de defesa da maioria dos Estados-Membros; considera que esta falta de 
coordenação coloca a União em risco devido ao abandono de capacidades e ativos 
estratégicos e devido à perda de oportunidades que a coordenação das políticas de 
defesa e a junção e partilha de recursos em matéria de defesa poderiam trazer no que se 
refere à consecução da autonomia estratégica da UE, à segurança do abastecimento e à 
defesa dos seus cidadãos e interesses;

2. Manifesta a sua profunda preocupação com a vaga de conflitos armados, a guerra 
híbrida, a instabilidade e as violações generalizadas dos direitos humanos na vizinhança 
imediata da UE, bem como com a ameaça do terrorismo no interior da UE; considera 
que as atuais ameaças à segurança são comuns a toda a UE e devem ser abordadas de 
forma unida e coordenada, juntando e partilhando os recursos civis e militares; 
considera, neste contexto, que é imperativo não desperdiçar recursos e que é essencial 
utilizar melhor o dinheiro dos contribuintes, bem como efetuar progressos na criação de 
um mercado europeu de equipamentos de defesa e desenvolver uma base industrial e 
tecnológica europeia de defesa (BITED);

3. Manifesta, portanto, preocupação pela aplicação lenta e incoerente por parte dos 
Estados-Membros das diretivas do pacote «Defesa» de 2009 e destaca a importância do 

                                               
1 JO C 168 E de 14.6.2013, p. 9.
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papel de controlo que a Comissão deve exercer; reconhece que a introdução de nova 
legislação é um processo moroso, mas alerta para o facto de que uma aplicação 
incorreta e difusa pode gerar normas práticas nocivas, comprometendo o cumprimento 
dos objetivos estabelecidos nas diretivas e, assim, comprometendo a criação de um 
mercado europeu do equipamento de defesa e enfraquecendo o desenvolvimento de uma 
BITED;

4. Adverte relativamente à evolução preocupante no mercado europeu da defesa, a qual 
está a aumentar as dependências externas no setor europeu da defesa numa altura em 
que o ambiente de segurança é cada vez mais desafiante; alerta, em particular, para a 
combinação de orçamentos da defesa dos Estados-Membros em declínio, fragmentação 
persistente do mercado apesar das novas regras do mercado interno, dependência 
crescente da indústria da defesa em relação a exportações para fora da UE e aumento do 
investimento estrangeiro no setor da defesa da Europa, cedendo o controlo das 
indústrias, dos ativos e das tecnologias de defesa estratégicas, europeus e nacionais; 

5. Observa que, embora o Conselho Europeu de dezembro de 2013 não tenha conseguido 
dar uma resposta adequada a esta situação, definiu contudo uma série de linhas de ação 
e comprometeu-se a examinar os progressos realizados em junho de 2015; salienta que, 
apesar do nível baixo de ambição e do novo agravamento do ambiente de segurança 
tanto internamente como a Leste e a Sul da UE, não foram efetuados progressos 
concretos na abordagem dos atuais desafios e ameaças em matéria de segurança;

6. Exorta o Conselho Europeu a colher os ensinamentos necessários e a tomar medidas 
concretas para superar a desfragmentação do mercado europeu da defesa, a fim de 
garantir a disponibilidade das necessárias capacidades de defesa para garantir a 
segurança europeia e cumprir os objetivos da PCSD;

Diminuição da procura europeia devido aos cortes orçamentais:  é necessária uma maior 
cooperação

7. Considera que os anos dos orçamentos de defesa subfinanciados têm de ser 
compensados com um aumento da cooperação entre os Estados-Membros, 
nomeadamente através da articulação das políticas orçamentais de defesa e a 
coordenação das opções estratégicas relativas à aquisição de equipamento militar e de 
dupla utilização; reitera o seu apelo para a consolidação em toda a UE, sendo esta a 
única forma de atingir a massa crítica necessária para manter uma base industrial e 
tecnológica europeia de defesa independente e competitiva; salienta que a manutenção 
de uma base industrial e tecnológica europeia de defesa sólida e autónoma é um 
elemento fundamental para que a Europa possa proteger os seus cidadãos, interesses e 
valores, em consonância com os objetivos do Tratado e cumprir as suas 
responsabilidades enquanto garante de segurança mundial, como salientado pela 
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR);

8. Recorda a necessidade de uma maior convergência entre os processos de planeamento 
da defesa a nível nacional, e congratula-se, neste contexto, com a aprovação do quadro 
estratégico para uma cooperação sistemática e a longo prazo no domínio da defesa; 
considera lamentável, no entanto, o seu caráter não vinculativo e o facto de não ter 
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introduzido um processo claro e estruturado; 

9. Exige que a cooperação e a junção e partilha de iniciativas sejam prioritárias e que 
sejam criados incentivos – nomeadamente incentivos fiscais – para o efeito; 
congratula-se com o trabalho da Agência Europeia de Defesa (AED) sobre um 
mecanismo de adjudicação em grupo e espera que o mesmo inclua medidas para 
incentivar a aquisição cooperativa de equipamentos de defesa, bem como o apoio 
relativamente aos mesmos; 

10. Recorda que, no âmbito do programa Horizonte 2020, do COSME e dos fundos 
estruturais e de investimento europeus, as indústrias de defesa, e em particular as PME, 
podem candidatar-se ao financiamento da UE relativamente a projetos de dupla 
utilização e a outros projetos; insta a Comissão e os Estados-Membros a ajudar as 
empresas, em especial as PME, para que aproveitem adequadamente as oportunidades 
de financiamento europeu para projetos relacionados com a defesa;

Crescentes dependências externas: é necessária uma abordagem comum

11. Adverte para o facto de as empresas de defesa europeias estarem a compensar cada vez 
mais a redução do volume de negócios na Europa através de exportações 
extracomunitárias à custa de efetuar uma concorrência ruinosa, transferir tecnologias 
sensíveis e direitos de propriedade intelectual para os seus futuros concorrentes e 
deslocar a produção para fora da UE, comprometendo assim a segurança do 
abastecimento da Europa e aumentando o risco de violar a posição comum sobre as 
exportações de armas e de promover a violência e os conflitos armados em outras 
regiões;  entende que expor a UE ao risco da BITED depender de clientes noutras 
potências com interesses estratégicos diferentes constitui um erro estratégico grave;

12. Considera que as políticas de controlo das exportações da UE devem ser 
substancialmente revistas com o objetivo de criar um regime da UE mais integrado e 
igualdade de condições de concorrência, assegurando que os objetivos gerais da política 
externa e de segurança tenham prioridade sobre os interesses financeiros, económicos e 
comerciais de curto prazo; observa que o Conselho não conseguiu assegurar a aplicação 
uniforme da posição comum sobre o controlo das exportações de equipamento militar; 
considera desconcertante que, mesmo em casos de não-conformidade flagrante de um 
país comprador em relação a vários dos oito critérios, nomeadamente em matéria de 
preservação da paz, segurança e estabilidade regionais e de atuação do país comprador 
face à comunidade internacional e ao seu respeito pelo direito internacional, a posição 
comum esteja quase totalmente ausente da esfera da tomada de decisão a nível político e 
do discurso público; 

13. Insta os Estados-Membros a respeitarem os princípios da posição comum e a 
informarem plena e periodicamente sobre o estado das suas exportações de 
equipamentos de defesa para países terceiros;  exorta o Conselho e a VP/AR a 
identificarem por que razão os Estados-Membros cumprem de forma incompleta as 
obrigações de comunicação e a aplicarem um novo mecanismo que possa preencher 
essa lacuna; recorda que a observância da posição comum é fundamental para o 
cumprimento dos princípios e valores da UE, especialmente no domínio do Direito 
internacional em matéria de direitos humanos e do Direito internacional humanitário, e 
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para as suas responsabilidades no que respeita à segurança global; 

14. Regista a Comunicação da Comissão sobre a revisão da política de controlo das 
exportações de bens de dupla utilização e salienta, neste contexto, a necessidade de 
garantir modalidades de controlo que não impeçam o livre fluxo de mercadorias e 
tecnologia no mercado interno e de evitar interpretações divergentes das regras da UE; 

15. Constata que, embora a importância crescente de tecnologias de dupla utilização 
proporcione benefícios em termos de sinergias entre o setor da defesa e a produção 
comercial, também cria uma dependência em relação às cadeias de abastecimento civis, 
que frequentemente baseiam a sua produção fora da Europa; alerta igualmente para a 
internacionalização crescente das cadeias de abastecimento industrial e os efeitos que as 
mudanças de propriedade no setor da defesa podem ter na segurança do abastecimento 
na UE, bem como os riscos acrescidos para a segurança a nível europeu e nacional;

16. Saúda o trabalho da AED e da comissão para um regime de segurança do abastecimento 
a nível comunitário, nos termos do mandato do Conselho Europeu, e aguarda com 
expetativa o roteiro com as etapas específicas que deve apresentado para aprovação em 
junho de 2015; 

17. Considera que a segurança do abastecimento deverá incluir um sistema de 
acompanhamento eficaz a nível da UE, a fim de identificar as vulnerabilidades 
existentes e eventuais em termos do controlo estrangeiro de ativos estratégicos e do 
abastecimento a partir de países terceiros; insta a Comissão a identificar as estruturas 
existentes e capacidades estratégicas na posse dos Estados-Membros, com o objetivo de 
avaliar o seu papel na garantia da segurança da UE e da sua vizinhança e mais além, no 
quadro da Política Externa e de Segurança Comum (PESC) e da PCSD, nomeadamente 
no que respeita aos domínios marítimo, espacial e cibernético;

18. Considera que as garantias recíprocas de segurança do abastecimento entre os 
Estados-Membros constituem um elemento fundamental da construção de um mercado 
europeu da defesa integrado; congratula-se com o acordo-quadro atualizado da AED em 
matéria de segurança do abastecimento, enquanto instrumento que reforça a confiança 
mútua, mas constata que este não cria quaisquer obrigações jurídicas; considera que o 
regime de segurança do abastecimento à escala da UE deve basear-se na legislação e, 
em particular, na aplicação integral da diretiva relativa às transferências no interior da 
UE, a fim de eliminar as barreiras à circulação dos produtos do setor da defesa no 
interior da UE;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente do Conselho 
Europeu, à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Conselho, à Comissão, aos parlamentos dos 
Estados-Membros, à Assembleia Parlamentar da NATO e ao Secretário-Geral da 
NATO.


